
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO DE 

CAMPOS DE JÚLIO - MT 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 046/2020 

 

 

 

 

 

 

 

BIO RESÍDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, sociedade 

privada, inscrita no CNPJ 22.096.126/0001-44, com sede na Avenida 

Alceu Wamosi, nº 1098, Quadra 06, Lote 16, Jardim Rui Barbosa, CEP 

78750-200, Rondonópolis – MT, neste ato representada pelo seu 

Procurador, Paulo Henrique Maia de Melo, brasileiro, casado, 

empresário/advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 306.065.258-90, vem 

à presença de V. Senhoria, apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO DE LICITAÇÃO NA 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 046/2020 

 

nos moldes abaixo delineados, para impugnar o referido 

instrumento, com base nos requisitos obrigatórios a uma licitação o que 

no presente caso é divergente ao que preleciona Lei Estadual, com fulcro 

na Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, e demais dispositivos legais aplicáveis 

à espécie. 



 

Preliminarmente, informa ser tempestiva a presente 

impugnação, posto que, protocolada no prazo e termos do item 13.4 do 

presente edital. 

 

1 - DOS FATOS 

 

A Impugnante, após analisar o instrumento editalício que 

norteia a Licitação, aberto pelo Município de Campos de Júlio, no que se 

refere os itens 11.12 e 13.9 do Edital, que trata sobre protocolo de entrega 

de documentos, bem como saber sobre a possibilidade da efetivação das 

assinaturas digitais, e também das autenticações por Cartório Digital 

competente, tudo conforme vamos tratar em momento oportuno. 

Diante disso, sabe-se que as licitações públicas devem ser 

regidas por perfeita legalidade e cumprir especificamente o que as 

diretrizes estaduais a implicam, assim sendo caso não haja rigor em tal 

cumprimento, tais processos não podem ter seguimento, tendo em vista 

o descumprimento de normas legais, sob pena, inclusive, de anulação do 

certame, que não pode executar ou solicitar aquilo que não seja 

autorizado por lei. 

Portanto, busca-se com esta impugnação ao Edital, evitar vícios 

e garantir a isonomia dos participantes do certame, sendo imprescindível 

a alteração do Edital, informando sobre existência de Lei Estadual, para 

que fique cercado de Legalidade o presente certame. 

A Administração Pública, conforme previsto no artigo 37 da 

Constituição Federal, deve selecionar os participantes do certame pela 

igualdade, impessoalidade e moralidade, impondo certas condições que 

são justamente as exigências que figuram no Edital convocatório, senão 

vejamos o teor do dispositivo: 

 



 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte:   

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 

as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 

(grifei) 

  

Deste modo, invocando-se o princípio da legalidade, 

moralidade, impessoalidade e eficiência, dispostos na Carta Magna, a fim 

de evitar maiores prejuízos à Administração Pública, se faz necessário a 

suspensão do certame para retificação do Edital em comento, visando as 

correções devidas. 

 

2. DO DIREITO 

 

2.1 – DO ITEM 11.12 

 

O item em comento assim diz: 

“11.12. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação 

de documento em substituição aos documentos requeridos no presente 

edital e seus Anexos, ressalvada as hipóteses legais.” 

Pois bem, o item supra refere-se a protocolos de entrega ou 

solicitação de documentos em substituição aos documentos solicitados 



 

em edital, desta forma, para que não haja qualquer dúvida ou equívoco 

no processo licitatório, buscamos saber se os protocolos de RENOVAÇÃO 

de licenças ambientais serão aceitos, haja vista a entrega desse protocolo 

ser amparado por lei, a qual seja a Lei Complementar 140/2011, em seu 

artigo 14, §4º. 

“Art. 14. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos 

estabelecidos para tramitação dos processos de licenciamento. 

(...) 

§ 4o A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com 

antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu 

prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este 

automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão 

ambiental competente.” (grifo nosso) 

Assim sendo, e em atenção a licença 314208/2017, da empresa 

WM Ambiental, subcontratada por esta empresa, para o tratamento dos 

resíduos por meio de incineração, que venceu no mês de fevereiro de 

2020, embora já solicitado a sua renovação em tempo hábil, conforme 

requerimento anexo, sendo este 120 (cento e vinte) dias antes do fim de 

sua vigência. 

Com isso, por ainda permanecer vigente a supracitada licença, 

buscamos saber se tal protocolo será aceito tendo em vista o item 11.12, 

que se mostra restritivo a tal fato. 

2.2 – DA AUTENTICAÇÃO DIGITAL E ASSINATURA DIGITAL 

 

Como é sabido, o mundo encontra-se em situação de recesso, 

havendo pouca funcionalidade tanto nos Órgão Públicos quanto nos 



 

particulares, o que impede a efetivação de reconhecimento de firmas e 

autenticações de documentos, por este motivo buscamos saber a 

possibilidade de apresentamos os documentos desta empresa por meio 

de autenticação digital, feita pelo cartório competente especializado, 

sendo este o Cartório Azevedo Bastos 

(https://www.azevedobastos.not.br/index.html), uma vez que tal ato 

está cercado de legalidade e veracidade.  

Com isso também vamos destacar a legalidade e a necessidade 

das assinaturas digitais. Uma assinatura digital tem validade jurídica 

igual à uma feita em papel e autenticada em cartório. Desde a criação 

da  Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil, em 2001, 

os documentos digitais passaram a ter validade jurídica em todo Brasil 

e podem substituir totalmente o papel.  

Existe uma série de especificações técnicas elaboradas pela ICP 

Brasil para garantir a segurança dos documentos e evitar fraudes. Basta 

ter um certificado digital dentro dos padrões exigidos para começar a 

assinar documentos digitalmente. 

Aos poucos, foram surgindo propostas de padronização das 

formas de assinatura eletrônica em diferentes países. A Comissão de Leis 

de Comércio das Nações Unidas (UNICITRAL) também definiu regras que 

regulamentam as assinaturas eletrônicas em contratos internacionais, 

o MLEA. Tais regulamentações foram motivadas sobretudo pela 

necessidade de estabelecer relações de comércio em âmbito 

internacional. 

Embora cada uma das normas tenha suas peculiaridades e 

terminologias específicas, todas têm um ponto comum: determinam que 

assinaturas digitais recebam o mesmo tratamento dado às realizadas 

em papel. Elas estabelecem ainda, em termos gerais, critérios mínimos 

https://www.azevedobastos.not.br/index.html
http://www.iti.gov.br/icp-brasil
https://www.bry.com.br/blog/o-que-e-um-certificado-digital/
http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/electronic_commerce/2001Model_signatures.html


 

a serem cumpridos para que determinado procedimento seja considerado 

uma assinatura digital. 

O Brasil acompanhou as iniciativas internacionais e criou, em 

2001, a ICP-Brasil. Ela é um conjunto de uma hierarquia de autoridades 

que visa à identificação de pessoas físicas, jurídicas e máquinas em meio 

eletrônico. A partir dela, surgiram as autoridades certificadoras que 

validam a identidade dos usuários emitem seus certificados digitais e 

possibilitam a assinatura digital. 

Recentemente, em setembro de 2019, o Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República aprovou o Glossário de 

Segurança da Informação, que conceitua a assinatura digital como sendo 

aquela que usa o certificado digital. E a assinatura eletrônica seria aquela 

que permite e assinatura de documentos virtuais com validade jurídica. 

Portanto, para assinatura eletrônica da ARP por meio do SEI (Sistema 

Eletrônico de Informação) é dispensado o uso do certificado digital, sem 

que isto resulte em perda da validade jurídica do documento. 

Portanto, Ilustre Pregoeira e Comissão de Licitação, solicitamos 

que seja autorizada a entrega de documentos com a autenticação digital 

efetivada por cartório competente, bem como a assinatura do documento 

de credenciamento e das declarações constantes no edital do certame, 

com a assinatura digital do responsável legal pela empresa. Sendo esta 

valida como a feita em papel e ainda com a abrangência de assinatura 

reconhecida firma. 

 

3 – DOS PEDIDOS 

  

https://www.bry.com.br/blog/o-que-e-uma-autoridade-certificadora/


 

Do exposto e com base nos suficientes argumentos expendidos, 

requer digne-se Vossa Senhoria em acatar o pedido de impugnação ao 

referido edital, nos tópicos apontados acima, onde seja esclarecido a 

possibilidade de apresentação do protocolo de renovação de licenças 

ambientais, e por fim, que seja possível a efetivação de assinatura digitais 

nos documentos que se façam necessário, e ainda a aceitação de 

documentos autenticados por cartório digital competente. 

Vale dizer que os pedidos da Licitante não ferem nenhum item 

editalício, são proporcionais e visam proceder com especificidade frente 

aos serviços a serem prestados e, caso esta ilustre Pregoeira não acate os 

pedidos em questão, requer-se que seja clara quanto à regularidade da 

ação tomada, a fim de possibilitar a garantia do contraditório e a ampla 

defesa, juntos aos órgãos de controle e o poder Judiciário. 

 

Nestes termos, aguarda deferimento. 

 

 

Rondonópolis-MT, 26 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

BIO RESÍDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 
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